
Pedido da carta de confirmação 
 

Eu, ____________________ do Processo de Fixação de Residência Temporária No ____________: 
□ requerente  
□  membros familiares beneficiários de extensão (favor indicar o nome _____________________ do 
requerente e relação familiar_____________)   
□ procurador  

Para efeitos de requerimento do Bilhete de Identidade de Residente Permanente da RAEM, venho 
solicitar a V. Exa. a carta de confirmação dos seguintes interessados do referido processo:  

1)__________________2) __________________3) __________________4) __________________ 

5) _________________ 6) __________________ 7) _________________ 8) __________________ 

  

Com os seguintes documentos comprovativos entregues / em falta: 

Como requerente autorizado para a fixação de residência 
temporária por Investimento Relevante: 

Documentos 
entregues 

Documentos 
em falta  

 Certificado do Registo Comercial válido. □ □ 
 Certifidão de casamento válida. □ □ 
 Declaração de Manutenção da Relação de Casamento assinado 

pelos requerente e cônjuge. 
□ □ 

Como requerente autorizado para a  fixação de residência 
temporária na qualidade de Quadros Dirigentes e Técnicos 
Especializados: 

Documentos 
entregues 

Documentos 
em falta 

 Documento comprovativo do vínculo contratual válido. □ □ 
 Certidão de casamento válida. □ □ 
 Declaração de Manutenção da Relação de Casamento assinado 

pelos requerente e cônjuge. 
□ □ 

Como requerente autorizado para a fixação de residência 
temporária por aquisição de imóveis: 

Documentos 
entregues 

Documentos 
em falta 

 Documento comprovativo válido de depósito a prazo fixo. □ □ 
 Certificado do registo comercial válido. □ □ 
 Certidão de casamento válida. □ □ 
 Declaração de Manutenção da Relação de Casamento assinado 

pelos requerente e cônjuge. 
□ □ 

Declaro que os documentos devidamente entregues são verdadeiros, e, durante os 7 anos de 
residência temporária, tenho mantido a situação juridicamente relevante que fundamentou a autorização de 
fixação de residência temporária. 

                                           Requerente：__________________ 

 

                                           Data：___________________ 
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